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Dieter ?  

Fett?  

Mat?  
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INTERHEART 

Yusuf S et al, Lancet 2004;364:937-52 



rökning 
nikotin 

nedsatt glukostolerans, 
hyperinsulinemi, 

diabetes typ I och II 

psykosociala 
faktorer 
stress 
 

höga blodfetter 
Apo B, Apo A 
LDL kolesterol 
HDL kolesterol 
Triglycerider 
Lp(a) kost 

alkohol 

högt blodtryck 

övervikt 
bukfetma 

trombogena faktorer 
koagulation / fibrinolys 

fysisk 
aktivitet 

ärftlighet 

infektion 
inflammation 

 

Livsstilens betydelse 



Lönar det sig att ändra livsstil  
efter hjärthändelse? 

OASIS - Organization to Assess Strategies  

in Acute Ischemic Syndromes 
18 809 patienter, 21-97 år, m 67 år, 38 % kv, 
från 41 olika länder, uppföljning 6 mån efter 
akut hjärthändelse  
 

Chow CK et al. Circulation 2010;121:750-58. 

Vid 30 dagars återbesök, frågor om följsamhet 
 
 mediciner 
 kostråd 
 råd om fysisk aktivitet 
 rökstopp 



Lönar det sig att ändra livsstil  
efter hjärthändelse? 

Chow CK et al. Circulation 2010;121:750-58. 

GOD följsamhet till medicinering   
96% ASA eller liknande, 79% statiner 

2/3 slutade röka 
29%  ej följt råd om mat och motion 
42%  följt råd om antingen mat eller motion 
30%  följt råd om både mat och motion 



Ja, det lönar sig att ändra  
livsstil efter hjärthändelse! 

Chow CK et al. Circulation 2010;121:750-58. 

sluta röka    43 % minskad risk 
följa råd om mat  
   och motion  48 % minskad risk 

http://anouk.blogg.se/category/ett-halsosammare-2009.html


Hur vanliga är de ohälsosamma 
levnadsvanorna?  
• Dagligrökning 13%  
• Riskabla alkoholvanor 14%  
• Otillräcklig fysisk aktivitet 35%  
• Ohälsosamma matvanor 20%  



Riktlinjer  Levnadsvanor  

Tobaksbruk 
Riskbruk av Alkohol  
Otillräcklig Fysisk aktivitet  
Ohälsosamma Matvanor  
 
 
 
 
Fördelar  
 
 

Nackdelar  
 

  
 



Riktlinjer 

Inventering 

Forskning 

Från evidens till praktik 

Utbildning 



Socialstyrelsen  

rekommenderar! 



Pågår - 5 delprojekt 
 

 

Omvårdnad vid psykisk ohälsa – vuxna 
Omvårdnad vid cancer 

Hälsosamma matvanor och 
alkohol 

Fysisk aktivitet 

Alla levnadsvanor 
 

 



Sjuksköterskan och Mat  

 

120 000 starka  

 

Olika forum – under hela livet  

 

Holistisk människosyn  

 

Har tid   

 

Intresse finns  

 

Är vi bäst lämpad för denna uppgift ?  

 



Sjuksköterskor på Karolinska 

Sjukhuset   





Riksmaten – vuxna 2010-11  

Så här ser svenskarnas matvanor ut i korthet*: 
• Två av tio äter 500 gram frukt och grönsaker per dag, 
eller mer. 
• Tre av tio äter fisk som huvudrätt minst två gånger per vecka. 
• Sex av tio använder olja eller flytande margarin i matlagningen. 
• Nio av tio äter för lite fullkorn. 
• Sju av tio äter för lite fibrer. 
• Fyra av tio äter för mycket socker. 
• Sju av tio äter för mycket salt, men många väljer joderat salt. 
• Åtta av tio äter för mycket mättat fett. 
• 15 procent av energiintaget – kalorierna – kommer från godis, 
läsk, bakverk och snacks. 
• Unga kvinnor och män, 18–30 år, har sämst matvanor. 
• Kvinnor har generellt sett bättre matvanor än män. 



 

 

Hur frågar vi ?  Samtal , enkäter   

 

När frågar vi ?  Hälsosamtal  

 

Vem frågar ?   All relevant personal  

 

 

 

Åtgärd  

 

Vem utför ? All relevant personal  

 

Livsstilsmottagning  

 

 

Fråga om Mat /Fett   



 



 



 



Myter inom fett frågan !  Vanligt vid hälsosamtal 

Högt Kolesterol inte farligt att ha  

 

Lättmargarin giftigt  ”Cancer i en ask” –  

 

Lightprodukter farliga (läsk toxisk)  

 

Nyttigare med ”äkta vara ” 

 

Höga Kolesteroler inte farligt enligt vetenskapen  

 

LCHF inget farligt för hälsan  

 

Blåmjölk sämre än röd pga vitaminer  

 

Barn behöver  bara mättat fett  

 



Samtalet om fett   

- Motiverande anda 

- Vetenskapligt / kom med fakta / förklara  

- Lyhört / behåll lugnet  

- Ej mästrande /bli inte fanatiskt   

- Förändrande/ begränsa/byt ut  

- Smarta Val  / ge på förslag till förändring  

- Hänvisa till experter  



Öka Byt till  Begränsa

a Rött och processat kött 
 

Dryck med tillsatt socker 
 

Raffinerade spannmåls-
produkter, vitt bröd 
 

Söta bakverk, godis, 
konfekt 
 

”Skräpmat” 
 

Glass, socker, sötade 
livsmedel 
Alkohol 

Grönsaker, inkl. bönor, linser,  
lök, kål, tomater, rotfrukter 
 
Frukt och bär 
 
Nötter och frön 
 
Fullkorn 
 
Fisk och skaldjur 

Feta mjölk                Magra                                    
produkter                  mjölk                
                                   produkter 

Smör            Vegetabilisk olja, 
            mjuka bords- 
            margariner,  
            lättmargarin 

Källa: Nordic Nutrition Recommendations 2012, draft proposal (www.nnr5.org) 

Bra mat för hälsan på vetenskaplig grund 



Dieter ?  

Fett?  

Mat?  





Fördelar /nackdelar med 
Medelhavsmat   

Fördelar 
- Starka vetenskapliga evidens  

- Förlänger livet   

- Håller oss friska  

Fettkvalitet : fleromättad och enkelomättat  

Olja ,fisk nötter  

 

 

 

Nackdelar  
- Alkohol 
- Kolhydrater 
- Går det att anpassa till vår Svenska Mat ?  



Gammaldags 

medelhavsmat 



Vad är Nordiet ? 

 
MERA    fullkorn – bröd  
               frukt – äpplen och päron  
               bär – Blåbär och Lingon  
               rapsolja  
               nötter 
               fisk – lax  
               mathavre  
 
 
MINDRE mättat fett,  
                socker  
                salt 

= medelhavsmat på svenska 



Glykemisk-index GI  

  

 

- Blodsocker över tid  

- Kolhydrater  

- Gammalt sätt  

(Jenkins och   medarbetare för 20 år sedan)   

- Mängd  

-Tabeller 

 

Fettkvalitet: ofta 

omättat och 

fleromättad nu mer 

mättat  

 

Glycemic Load = GL =  

gram kolhydrat i en normalportion×GI/100. 

Lågt : 0-10 

Medel :11-19 

Högt : över 20 



Fördelar och nackdelar med Glykemisk 
index  

Fördelar  
- Bra kolhydratssammansättning  

- Kostmedvetenhet 

- Mättnadskänsla  

 
Nackdelar  
-Jobbigt med alla tabeller – Glykemiskt index  
-Dyrt  
-Komplicerat  



Low carb High Fat- LCHF  

- Minskar mängden kolhydrater och ökar mängden fett (mättat)  

- Atkinsdieten i USA   

Fettkvalitet: mättat fett – mängd spelar roll  



Fördelar och nackdelar med 
LCHF   

Fördelar  
-Långsamma kolhydrater – med rätt fett ( fler/omättat ) 

-Mättnads känsla  

-Vikt reduktion  

Nackdelar 
-LDL kolesterol stiger  – Hjärt- och kärl sjukdom /stroke 

-Ökar risk för tjocktarmscancer. 

-Män -impotens  

-Tarmarna behöver fibrer  

-Trombogent  

-Gallgångarna slammar igen /gallsten  

-Trögare tankegång /nedsatt reaktionsförmåga 

-Hjärnan behöver kolhydrater  

-Miljöfarlig  

Va Impotent?? 



Fung TT et al. Ann Intern Med 2010;153:289-298.  

Nurses Health Study, 85 168 kvinnor, 35-59 år, 

följdes i 26 år 

 

Health Professionals, 44 548 män, 40-75 år, 

följdes i 20 år 

LCHF med animaliskt fett och protein  

signifikant ökad dödlighet 

 

LCHF med vegetabiliskt fett och protein 

signifikant minskad dödlighet 



Mäta fettet på kroppen  



Visceralt fett  

Ökad risk  

hjärtkärlsjukdom,  

demens, Alzheimer 

typ 2 diabetes, cancer 

Metabola syndromet 



Sträva mot målet 

Vikt, BMI (Body Mass Index) 
 
20-25 normal vikt 
25-30 övervikt 
>30 fetma 

Midjemått, cm 
 
>80 (kv), 94 (m) cm, lätt ökad risk 
>88 (kv), 102 (m) cm, bukfetma, ökad risk 



- motstånd 
- fett/muskler    
- Man – kvinna olika  
- Motivation   

Bioimpedans våg  
 



Sagittala bukdiametern - SAG 

 
-Bukens höjd  
-Bra mått  
-Normal värde kvinna= 20 cm  man =22 cm 
    



Patientfall /Verktyg  



Patientfall  

Två unga killar, i trettio års åldern, småbarn, stressigt jobb, åt oregelbundet  

orsak : övervikt, trött, hypertoni, ärftlighet hjärtkärlsjukdom, höga blodfetter  

         Start       

Kille 1 Kille 2 

Midjemått 118 116 

vikt 119 113 

BMI 34,5 37,3 

 BT Syst 140 160 

BT Dias 80 80 

Kolesterol 4,4 6,2 

Triglycerid 2,2 3,2 

LDL 2,7 4,0 

HDL 0,7 0,8 



Förändring 

 

 

Fysisk aktivitet :            Bandy , Kickboxning, styrketräning  

 

Kost :                             LCHF inga kolhydrater förutom vissa grönsaker  

                                      Frukost: Ägg och Bacon  

                                      Lunch : Smetana  

                                      Middag : mycket protein och mättat fet  

                                         

Positiva                         Mer fisk (fet)  

 

 

 

 



Patientfall  

Piggare, euforiska , 

Cykeltest – bra 

Kramp i benen    

        8 veckor senare      

Kille 1 

Start  

Kille 1 

8 v  

Kille 2 

Start 

Kille 2 

8 v 

Midjemått 118 102 116 103 

vikt 119 101 113 97 

BMI 34,5 28,9 37,3 32 

 BT Syst 140 120 160 130 

BT Dias 80 80 80 70 

Kolesterol 4,4 5,8 6,2 6,0 

Triglycerid 2,2 1,1 3,2 1,7 

LDL 2,7 4,5 4,0 4,5 

HDL 0,7 0,8 0,8 0,8 



 

Hjälp                  

Ohälsosamma 

Matvanor 

Samtal –Motiverad anda  
Var på läst –Uppdaterad  
Vetenskap – ej egen erfarenhet   
Behåll lugnet  
Dietist  
Livsmedelsverket  
Nyckelhålsbroschyren 
Nordiska Näringsrekommendationerna 
Sundkurs 
 



www.sundkurs.se 
- Internet  

- Vetenskapligt 

- Fysisk aktivitet, Matvanor, Stress, Nikotin,  

  Alkohol och Beteende förändring  

- Mailcoach  


